
PROJETO DE LEI N.º 045 DE 18 DE OUTUBRO  DE 2016.

Concede  anistia  de  mora  e  remissão  de  juros  de
IPTU  –  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano,
ISSQN  –  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza e dá outras providências.

 Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos contribuintes com débitos
em dívida ativa de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN – Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, a anistia de multa de mora e remissão dos juros, mantendo a correção,
conforme índice estabelecido na legislação vigente.

  §1º -Serão beneficiados pelos efeitos da presente lei, todos os contribuintes com
débitos junto ao fisco municipal, em instância administrativa ou judicial.

 §2º- A anistia da multa de mora e a remissão dos juros será de cem por cento
(100%) para casos de pagamento à vista, realizados até 30 de dezembro de 2016.

 §3º- A concessão de que trata o caput deste artigo é efetuada considerando extrato
com débito atualizado monetariamente no dia do pagamento.

Art.  2º- Considera-se  para  efeito  desta  Lei,  todos  os  exercícios  e  meses  de
competência até dezembro de 2015, inscritos ou não em dívida ativa.

  §1º- Para o enquadramento do contribuinte nas condições da presente lei, deverá
haver o reconhecimento expresso da dívida original e seus acessórios, sendo que, no caso das
execuções fiscais, se fará necessário a desistência de eventuais embargos e recursos judiciais.

 Art. 3º-   Para os débitos que já se encontram em cobrança judicial, a dispensa de
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  somente  poderá  ocorrer  quando  houver  o
reconhecimento do estado de pobreza na esfera judicial.

 Art.  4º-   Os  efeitos  desta  Lei  são  concedidos  somente  aos  contribuintes  que
efetuarem o pagamento a vista, ou acordo judicial até o dia 30 de dezembro de 2016.

 Art 5º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Senhores Vereadores

Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, submetemos a Vossa Apreciação este
Projeto de Lei, que visa conceder anistia de mora e remissão de juros sobre os impostos devidos
no percentual de até 100%, para os contribuintes que realizarem o pagamento à vista até 30 de
dezembro de 2016. 



Para os cidadãos que implementarem o pagamento até o dia 30 de dezembro de 2016,
ocorrerá anistia da multa de mora e a remissão dos juros no percentual de 100%. 

Dessa  forma,  pensa-se  em arrecadar  o  que  é  devido,  aumentando  a  arrecadação,
proporcionando aporte financeiro para a realização e prestação dos serviços públicos.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
         Prefeito Municipal


